
 

 ABO-NIEUWS   

 
   
April 2018 

 

ABO zoekt een nieuwe voorzitter!!!                                                  

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

heden als voorzitter moet beëindigen omdat hij binnenkort verhuist naar Oud 

Beijerland.  

Daarom zoeken wij een nieuwe voorzitter. Iemand die besturen leuk vindt en die 

geworteld is in de Hellevoetse samenleving. En vooral ook voeling heeft met onze 

doelgroep. Ons bestuur is 4 personen sterk en gaat de uitdaging graag met u aan.                                                                                                                  

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 

De burgemeester gaat op stage bij de ABO 

Op dinsdag 17 April krijgen Riet en Piet assistentie van de burgemeester bij de 

bingomiddag in het Hart van Hellevoet. Het is haar eerste stage sinds zij in haar 

nieuwjaarstoespraak aankondigde vaker bij de diverse organisaties op bezoek te 

gaan om meer contact te krijgen met de inwoners.                                                    

We hopen voor haar dat het niet zo druk wordt als de laatste keer (zie onder) want 

dat wil je een beginner niet aandoen, toch?                                                                                         

In een volgend nummer zal uitgebreid verslag gedaan worden van dit bezoek. 

ABO-Bingo scoort een record aan bezoekers 

Vanwege een organisatorisch probleem moest de bingo van 20 maart uitwijken naar 

vrijdagmiddag 23 maart. Nou, dat hebben Riet en Piet geweten! In plaats van de 

verwachte 60 a 70 deelnemers kwamen er die middag 95 bezoekers op deze bingo 

af die in het teken stond van Pasen. De zaal kraakte in haar voegen en even werd 

gedacht om de deur te 

sluiten maar dat was 

gelukkig niet nodig. 

Vanwege de gewijzigde 

datum heeft de SBO deze 

middag alle bezoekers 

getrakteerd en aan het eind 

kreeg iedereen een paas-

attentie. Deze attentie werd 

mede mogelijk gemaakt door 

de Albert Heijn van de 

Struytse Hoeck die voor de 

paaseieren heeft gezorgd. 

Hiervoor dank natuurlijk. 
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Statiegeld-actie voor de ABO 

Bij Albert Heijn op het Evertsen Plein wordt de opbrengst van hun statiegeld-actie 

van de maand April uitgekeerd aan de ABO. Daarvoor bedanken wij deze Albert 

Heijn-vestiging van harte. We hopen dat u hiermee rekening houdt bij het doen van 

uw boodschappen en het inleveren van uw lege flessen. Bij voorbaat dank! 

 

Beekse Bergen vrijdag 25 mei a.s. 

 

De kosten voor dit uitje bedragen € 37,50 per donateur en voor niet-donateurs is de 

prijs € 39,95 per persoon. Gaat of heeft u zich opgegeven dan vragen wij u dit 

bedrag voor 15 April over te maken op 

bankrekening NL89INGB0007133738 

onder vermelding van: “Beekse 

Bergen”. 

Wij vertrekken 25 mei al om 8:30 uur 

vanuit Hart van Hellevoet zodat wij op 

tijd zijn bij het safaripark De Beekse 

Bergen. Wees dus op tijd aanwezig! 

                                                                                      

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. U kunt zich inschrijven bij Jan de Vries, tel.nr. 0181 -

323681 of via e-mail abo.devries@gmail.com. Zorg dat u erbij bent!! 

Let op!                                                                                                                                                                                                                           

De reis van 19 April naar de Beekse Bergen is volgeboekt. De vertrektijd is 

08.30 uur dus zorg dat u op tijd in het Hart van Hellevoet bent. Een fijne reis! 

 

Algemeen.   

In geval van overmacht kunt u bij terugkeer van een reisje gebruik maken van de SBO-bus 

die u thuisbrengt. De kosten bedragen € 3 of bij abonnement € 2,50.                                      

De SBO - bus vertrekt vanaf het Hart v Hellevoet. Wilt u hiervan gebruik maken dan dient u 

dit te regelen bij aanmelding van deelname aan het reisje. 
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ABO gaat naar Amsterdam                                                                               

 

Dagje uit maandag 11 juni 2018 

Een rondvaart Amsterdam, richting Durgerdam, Nieuwendam (het echte oude 

Amsterdam), alle nieuwe havens en natuurlijk het IJ met de nieuwe Adam -Tower en 

het Eye - museum 

Dus niet door de grachten! 

MS De Jordaan -
Bitterballenvaart 
Vertrek Hellevoetsluis 9:30 uur van Hart van Hellevoet 

1. 11:00 uur opstappen  

MS De Jordaan Ontvangst koffie/thee en gebak 

2. 11:30 uur De trossen los 

      Optreden Eddie &Nancy zeer geliefde Amsterdamse entertainment 
3. 11:45 uur 

Wereldberoemde Amsterdamse Muziekbingo/ Het wordt een hilarisch 

intermezzo 

4. 12:15 uur                                                                                                                             

Tijd voor een hartige hap (bittergarnituur, kaas, worst en Amsterdams zuur) 

5. 12:45 uur 

   Uit de Kombuis komen Soep met Ballen en FEBO  kroketten 
6. 14:00 uur Einde muziekvaart 

 

Prijs € 47,50 donateur & € 52,50 niet-donateur (u bent dan automatisch donateur 

voor 2018). Betaling graag direct na inschrijving.   

Heeft u zich ingeschreven dan verplichten wij u het bedrag te betalen. 

Ben u verhinderd dan krijgt u uw geld terug nadat er iemand anders is gevonden die 

uw plaats inneemt. 

 

Opgeven voor 27 april, via email abo.devries@gmail.com  of bel Jan de Vries 0181-323681 
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Reisje naar Hilversum 

                                                                      

Dagje uit woensdag 12 September 
 

Vertrek Hart van Hellevoet om 8:00 uur 

Aankomst Hilversum 9:45 uur 
Aanvang programma 10:00 uur 
 
65 jaar Televisie-entertainment bij Beeld en Geluid 
Het arrangement “65 jaar televisie-entertainment” is  
een feestelijk programma, bomvol topamusement  
uit de Nederlandse televisiegeschiedenis die u ervaart in het media-instituut in 
Hilversum. Beleef het verleden met een archief vol onvergetelijke herinneringen en 
verhalen in tal van bijzondere fragmenten uit 65 jaar televisie-geschiedenis.  
Werp ook een blik op een aantal bijzondere museale objecten uit de depots van 
Beeld en Geluid. Twee uurtjes vol nostalgie, oude bekenden en onvergetelijke 
hoogtepunten.  

Na ontvangst met koffie/thee en een gebakje start het interactieve filmprogramma 
waar de medewerkers van” Beeld en Geluid” samen met u herinneringen ophalen 
aan de leukste televisiemomenten van de afgelopen 65 jaar. Geniet onder andere 
van Swiebertje, de liedjes uit Ja Zuster Nee Zuster, André van Duin, Zeg ‘ns Aaa, 
de Cavia-race uit de Wie-Kent-Kwis en de lopende band 
van Mies Bouwman. Een uur vol nostalgie, meezingen met 
televisie-tunes en een hernieuwde kennismaking met alle 
grote televisiesterren van vroeger. 

Vervolgens biedt uw gastvrouw/heer de unieke gelegenheid 
om een aantal bijzondere museale objecten uit de depots van “Beeld en Geluid” te 
bekijken. Bekijk onder meer de clownsschoenen van Pipo de Clown, poppen uit de 
Fabeltjeskrant en de bijzondere afstandsbediening waarmee koningin Beatrix Beeld 
en Geluid in 2006 opende. 

12:45 uur: Lunch in Media-instituut voor Beeld en Geluid 
15:45 uur: Terug in Hellevoetsluis 
 
Opgeven voor 30 mei: per email abo.devries@gmail.com of tel. 0181-323681  

Kosten zijn € 37:50 donateurs en € 39,95 niet donateurs 
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Leen van Prooijen 

Een laatste woord aan U. 

De laatste bijeenkomst met alle activiteitenleiders en vrijwilligers is achter de rug.     

Mijn taak als voorzitter is beëindigd. Ik ga nu Hellevoetsluis verlaten.                                                                                          

Al rijdend naar mijn nieuwe adres gaan de afgelopen 4 jaar in mijn gedachten voorbij. 

De start bij de afdeling Hellevoetsluis van de ANBO. Eerst wat aftastend maar al snel 

was ik gewend. Het bestuursteam gaf mij de ruimte en de contacten met de leiders 

van de activiteiten verliep bijna altijd positief. In die eerste 2 jaar liep het Hellevoetse 

ledental van de ANBO terug van bijna 1800 naar ruim 1500. Er was veel beweging 

binnen de bestuursgeledingen, wellicht door verschil van mening over een nieuwe 

aanpak. Uiteindelijk resulteerde dat in een soort “noodgreep” van het hoofdbestuur 

en werden de afdelingsbesturen buitenspel gezet. 

Het was de voorbode van een nieuwe start in Hellevoetsluis Na een gesprek met 

onze activiteitenleiders is besloten tot de oprichting van de ABO. Ik wil de andere 

bestuursleden heel erg bedanken voor het vertrouwen dat zij in elkaar en in mij 

hadden. Het was een sprong in het diepe en een goede afloop daarvan was niet 

gegarandeerd.                                                                                                                      

Gelukkig pakten alle leiders deze nieuwe opzet erg goed op en draaide de tent direct 

weer op volle toeren. Daarvoor veel dank aan deze enthousiaste groep mensen. 

Inmiddels draait de ABO alweer ruim 2 jaar en zijn we uitgegroeid tot een club die 

wat betekent in Hellevoetsluis. Met meer dan 500 donateurs. Met belastinginvullers 

die honderden ouderen assisteren met hun aangiften en andere formulieren. Met 

elke maand een perfect georganiseerd reisje naar een leuke of interessante plek met 

honderden deelnemers. Met een grote variatie aan andere activiteiten die alle op een 

voortreffelijke wijze worden geleid door de leiders. Hartverwarmend toch?  

Ik ben blij en trots dat ik hieraan heb mogen mee werken. Er is hard gewerkt om 

zover te komen. Ook binnen het bestuur. Elk met zijn of haar eigen taken en als het 

nodig was hielpen we elkaar. Altijd met dat ene doel voor ogen. Een optimaal 

draaiende ABO die zo veel als mogelijk aan activiteiten voor de ouderen van 

Hellevoetsluis organiseert en ze ondersteund waar het nodig en wenselijk is. 

Ik dank iedereen die meegewerkt heeft de ABO te maken tot wat het nu is. Ook dank 

ik alle mensen binnen en buiten de ABO die mij de ruimte en het vertrouwen hebben 

gegeven om de ABO te organiseren en te besturen zoals het is gegaan. 

Tenslotte wens ik het bestuur met een nieuwe secretaris en hopelijk snel een nieuwe 

voorzitter heel veel succes en plezier in het leiden van de prachtige club. Op weg 

naar een nog sterkere eenheid en met nog meer activiteiten voor de oudere 

Hellevoeter zodat iedereen mee kan doen en elkaar kan ontmoeten bij een van de 

vele activiteiten van de ABO!  
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Overzicht van alle activiteiten van de 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. 06-18372803 

Bridge Elke vrijdag 10.00 – 12.00 u Hart van 
Hellevoet 

Guus Peetoom         
tel. 06-43857745  

Bingo Dinsdag om de 
week 

14.00 – 16.30 u  Hart van 
Hellevoet 

Fam.  Berkelaar        
tel. 0181-771735 

Computer/tablet-les Op aanvraag In overleg In overleg Gerard van Kints     
tel.         0181-410211 

Fietsen toeristisch Op donderdagen  
Nader te bepalen 

12.30 uur            
vertrek             

Bij Hart van 
Hellevoet 

Henk Valk                 
tel. 0181-283508 

Kaartclub 
 

Dinsdag om de 
week 

!3.30 – 16.30 u Hart van 
Hellevoet 

Kees Vos                    
tel. 0181-315226  

Koersbal Woensdag om de 
week 

13.30 – 16.30 u Wijkkamer 
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 Maandelijks   Etty Luteijn                
tel. 0181-314878 

Sportieve 
geheugentraining 

Donderdag      9.45 – 10.45 u         Hart van 
Hellevoet    

Astrid Severens       
tel. 06-11025353l                                                                                     

Wandelen Elke Maandag 10.30 u vertrek Hart van 
Hellevoet 

Jozien Bolte              
tel. 06-46337544  

Voor alle bovengenoemde activiteiten geldt dat er zich vanwege omstandigheden wijzigingen kunnen 

voordoen. De activiteitenleider zal u daarvan altijd op de hoogte brengen.  Met name rond de erkende         

feestdagen en vakanties kan er afgeweken worden van dit schema. 

 

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

ABO gaat 2 keer 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 voor donateurs en € 95 per persoon voor 

niet-donateurs.                                                                                                                                                  

Vanwege de grote belangstelling voor deze musical 

bieden wij deze trip nogmaals aan. Deze zal 

plaatsvinden eind augustus/begin september en het 

zal een middagvoorstelling worden. De kosten 

bedragen weer € 89 per persoon .U kunt zich nu 

inschrijven bij Jan de Vries, tel.nr. 0181-323681 of 

via e-mail abo.devries@gmail.com 
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