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Vakantie voor ABO 

Ook de ABO redactie gaat op vakantie en dat houdt in dat het ABO nieuws pas  

weer in september verschijnt. 

De meeste activiteiten in de zomer periode gaan gewoon door, maar ingeval van 

twijfel, kan u altijd contact opnemen met de activiteiten begeleiders of het 

secretariaat. 

Hieronder treft u een overzicht aan van de activiteiten in de zomerperiode. 

 

 

Overzicht van activiteiten in de zomerperiode: 

Biljarten op woensdagmiddag, stopt op 30 mei en begint weer op 5 september. 

Biljarten op donderdagmiddag gaat gewoon door in de zomerperiode.  

Bingo en koersbal gaan gewoon door in de zomerperiode. 
Op 19 juni is er geen koffieochtend van Clazien in de Kooistee. De laatste ochtend 
van dit seizoen is op 3 juli en de ochtenden starten weer op 25 september. 
De kaartclub van Cees Vos stopt op 31 juli en begint weer op 28 augustus. 
Bridge gaat gewoon door in de zomerperiode. 
Het wandelen gaat gewoon door in de zomerperiode. 

 
 
Activiteiten en Vrijwilligers: 
Regelmatig willen in wij in ABO nieuws 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.   
Onze volgende bijdrage wordt geplaatst na de zomervakantie. 
 
 
 

Fietstochten: 
Op 28 juni is er weer een fietstocht . 
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 fiets zijn ook welkom, wel in dit tempo rijden!!! 
De volgende tochten zijn op 26 juli, 23 augustus  
en 20 september. 
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Als u zich snel opgeeft, kan u nog mee! 
 

De planning was dat ABO op 26 september voor de 2e keer naar 
Soldaat van Oranje, de musical, zou gaan. Helaas is er bij het 
boekingskantoor een avondvoorstelling geboekt. Gelukkig kon er 
voor een nieuwe datum gereserveerd worden:  
 
Het is de middagvoorstelling op 19 september.  
 

Daar ABO de plaatsen hiervoor moet reserveren dient u zich snel op te geven. De 
kosten zijn € 89,-- per persoon voor donateurs, niet-donateurs betalen € 95,--.    
Vertrek vanaf Hart van Hellevoet aan de Eik. 
 
U kunt zich opgeven bij Jan de Vries, per telefoon  0181 323681 of per email 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. 
 

 

 Feestelijk programma - 65 jaar Televisie bij Beeld en Geluid: 
     
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij het reisje naar Hilversum 
op  woensdag 12 september. Een dag waarop u 
opnieuw de Nederlandse televisie beleeft. Na de ontvangst 
in het media-instituut in Hilversum, met koffie en wat erbij, 
worden er onvergetelijke herinneringen opgehaald met de 
leukste televisiemomenten van de afgelopen jaren.      
 
Wat denkt u van beelden van “Ja zuster, nee zuster”, 
de lopende band met Mies Bouwman en nog veel 

meer. Vervolgens krijgt u de gelegenheid 
allerlei voorwerpen te bekijken zoals de 
clownsschoenen van Pipo de Clown, 
poppen uit de Fabeltjeskrant enz.  
 
Vertrek vanaf Hart van Hellevoet om 8:00 
uur en aankomst Hilversum 9:45 uur 

10:00 uur  Aanvang programma  
12:45 uur  Lunch in Media-instituut voor Beeld en Geluid 
15:45 uur  Terug in Hellevoetsluis 
 
Verdere informatie en opgeven bij Jan de Vries per email abo.devries@gmail.com of 
tel. 0181-323681.  
Kosten zijn € 37,50 donateurs en € 39,95 niet donateurs. Vervolgens kunt u uw 
betaling overmaken t.n.v. ABO op NL89 INGB 0007 1337 38, onder vermelding van 
Hilversum. 
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Dagje uit naar het Westland: 
 

 Op vrijdag 5 oktober, hebben wij voor een compleet   
 dagje uit naar “Themapark de Westlandse Druif”.  
 
 We vertrekken om 9.00 uur vanaf Hart van Hellevoet.  
 Het programma ziet er uit als volgt:   

 

• 10:00 uur ontvangst Westlandse druivenkas 

• Koffie of thee met druivencake 

• Rondleiding door de druivenkassen met druivenproeverij, film kijken en 
museumbezoek 

• Koffietafel (buffet) met  
diverse broodsoorten, krentenbrood, ham, 
kaas, een vleeskroket, zoetwaren en  
koffie of thee 

• Rondvaart Westland, duur 2 uur 

• Terug in Hellevoetsluis ca. 16.00 uur 
 
Kosten donateurs 45,00 euro, geen donateurs 47,50 euro. Er kunnen maximaal 54 
personen mee. Graag opgeven voor eind augustus bij Jan de Vries, tel 0181-323681 
of per email abo.devries@gmail.com  
Uw betaling kunt u overmaken t.n.v. ABO op NL89 INGB 0007 1337 38, met 
vermelding van Westland.  

 

Statiegeldactie bij AH Evertsenplein: 
 
April was de bedoeling als actie-maand voor ABO, maar het is juli geworden. 
 
Bij Albert Heijn op het Evertsenplein wordt de opbrengst van de statiegeld-actie van 
de maand juli uitgekeerd aan ABO. Daarvoor bedanken wij deze Albert Heijn-
vestiging van harte. Wilt u ABO steunen, doe dan in juli uw statiegeld bonnetje in de 
bus bij het punt waar u uw lege flessen inlevert. ABO is blij met elk extraatje!  
 
 

Privacyverklaring: 
In mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking 
getreden. ABO dient aan deze wet te voldoen en wil daarbij ook zelf als organisatie, 
graag zorgvuldig omgaan met de gegevens van haar donateurs.  
 
Daarom is er een Privacyverklaring opgesteld en hier staat in hoe ABO uw 
persoonsgegevens verwerkt en welke maatregelen zij treft om deze te beschermen.  
U kunt deze Privacyverklaring vinden op onze website 
http://www.abohellevoetsluis.nl onder het kopje “over ons”.  
Indien u geen internet heeft en toch inzage wil in de Privacyverklaring kunt u dit 
telefonisch melden bij ons secretariaat tel. 06 30126133.  
Wijzigingen in dit beleid worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien 
het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden. 
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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 

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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