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Denkt u eens mee 

 

of u iemand kent die voorzitter wil worden van ABO. Of wellicht denkt u, dat lijkt me 
wel wat. U kunt contact opnemen met onze secretaris, Bert Bos tel. 0181-338743 of 
via e-mail: abo.bbos1@gmail.com 
Dit kan ook als u meer informatie wil.   
 
 

 
Activiteiten en Vrijwilligers 
 
Elke maand gaan wij een stukje over een activiteit of een vrijwilliger in het ABO-
Nieuws opnemen. Dit om u een idee te geven van de ABO-activiteiten en de inzet 
van de vrijwilligers die dit mogelijk maken.   
 
De kop wordt afgebeten door 2 multi vrijwilligers. Graag stellen wij deze 2 dames aan 
u voor. Dit zijn Cobie de Groot en Joke van der Leije. Deze dames zijn multi 
inzetbaar! Dat wil zeggen inzetbaar op allerlei gebied.  
 
Hun vaste taak ligt bij Koersbal en bij de Bingo. Cobie is de vervanger van Piet en 
Riet Berkelaar bij Koersbal en Joke’s hoofdtaak is assisteren bij de Bingo. Maar 
allebei helpen ze bij beide 
activiteiten. We noemen 
bijvoorbeeld het inpakken van de  
verrassingen voor de Paasbingo. 
Samen met Piet en Riet zijn zij een 
volle dag bezig geweest om ruim 
80 verrassingen te maken.  
 
Maar deze dames bemannen, als 
de gelegenheid zich voordoet, ook 
een kraampje van de ABO. Daar 
delen ze dan folders uit en geven 
informatie over ABO aan ieder die 
dat wil. Ook staan ze altijd klaar als 
er hulp gevraagd wordt, zoals het verzorgen van de ontvangst bij een speciale 
activiteit. Dus u begrijpt, multi inzetbaar.  
 
ABO is een organisatie die helemaal draait op vrijwilligers. Het bestuur, dat ook 
bestaat uit vrijwilligers, is blij met al deze mensen die zich belangeloos inzetten voor 
anderen en die daar zelf ook voldoening uithalen. Zij zorgen op die manier voor de 
prettige sfeer die u bij de ABO activiteiten aantreft.   
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Eindelijk dan ….. 
 

Op 24 mei is er de eerste fietstocht van 2018. Verzamelen 
vanaf 12.15 uur bij Hart van Hellevoet aan de Eik. Vertrek 
12.30 uur. Er wordt zo’n 30 km op een tempo van ca. 15 km. 
per uur gereden. Fietsers met een elektrische fietsen zijn 
ook welkom, wel als zij dit tempo rijden.  
 
Voor uw agenda. De volgende fietstocht is op 28 juni.      
 
 
 
 

Burgemeester een middag ‘’Bingomaster” bij ABO 
 

In het kader van “stage lopen” om 

kennis te maken met het 

vrijwilligerswerk in Hellevoetsluis, 

is burgemeester Milène Junius   

dinsdag 17 april op bezoek 

geweest op een bingomiddag, in 

het Hart van Hellevoet. 

Deze middagen worden elke twee 

weken georganiseerd door  ABO 

en worden door veel  ouderen uit 

Hellevoetsluis bezocht. 

Als dan de burgemeester een bingo gaat draaien, is dat uiteraard dé kers op de taart. 

Na een korte instructie door Piet en met deskundige assistentie van Riet en Joke, de 

drie vrijwilligers die gewoonlijk de bingo organiseren, ging de burgemeester van start. 

Spannend was het, zoals altijd, en het ging de  burgemeester prima af deze middag. 

 

Ze heeft daarmee de titel “Bingomaster” ten volle verdiend. 

 

We kunnen terugkijken op een gezellige middag en alle aanwezigen in de zaal 

hebben de burgemeester bedankt met een hartelijk applaus. Dit als teken dat zij het 

waarderen een burgemeester te hebben die midden in de samenleving staat en in de 

praktijk kennis wil nemen van wat er in Hellevoetsluis leeft. 
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Foutje   
 
Bij de verzending per e-mail van het vorige ABO-Nieuws is een vervelende fout 
gemaakt. Bij opening van de mail werden de emailadressen van andere donateurs  
zichtbaar. Dat is beslist niet de bedoeling.   
 
Terugdraaien van deze fout kan niet meer, wel kunnen wij u onze 
verontschuldigingen hiervoor aanbieden. Dat doen we bij deze en daarbij doen wij u 
de toezegging dat wij aan de wijze van verzending voortaan grote aandacht zullen 
besteden.  

 
 
 
Koffieochtenden 

 
In het buurtcentrum de Kooistee organiseert ABO koffieochtenden. Voor de maand 
mei is dat op 8 en 22 mei. Op 8 mei is er een activiteit bij op crea-gebied - schilderen. 
Op 22 mei wordt er een bingo gedraaid. De aanvang is 10.00 uur en u bent van harte 
welkom. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd, de koffie/thee is inclusief. Informatie 
bij Clazien Bruinsma tel 0181 313071.                     
 
 

 
Twijfelt u nog?  U kunt nog mee ….. 
 
Op 25 mei gaat ABO weer naar Safaripark Beekse 
Bergen.  
Er is nog plaats. De kosten voor dit uitje bedragen € 
37,50  
per donateur en voor niet-donateurs is de prijs € 39,95  
per persoon. Een lunchpakket is inbegrepen.  
 
Het reisjes vertrekt vanaf Hart van Hellevoet aan de Eik. 
 
Bij de  reisbegeleider, Jan de Vries, kunt u zich na 13 mei aanmelden per telefoon  
0181 323681. Tot 13 mei kunt u bellen met Wilma van der Ster tel. 0181 506 259. 

Per email kan naar abo.devries@gmail.com 
 
Het te betalen bedrag kunt u overmaken op de bankrekening van ABO op nummer 
NL89 INGB 0007 1337 38 onder vermelding van de naam van uw reisje. 
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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 voor 
beginners 

Elke vrijdag 10.00 – 12.00 u H.v.Hellevoet 
Guus Peetoom         
tel. 06-43857745  

Bingo 
Dinsdag om de 
week 

14.00 – 16.00 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 

24-05-2018 
28-06-2018 
26-07-2018 
23-08-2018 
20-09-2018 

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. 
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