
 

 ABO-NIEUWS   

 
   
Oktober 2018 

 

 

Vakantie voor ABO is voorbij 

 

Voor de diverse data van de activiteiten zie  het laatste blad van ons ABO nieuws. 

Ingeval van twijfel omtrent doorgaan van de activiteit, is het raadzaam om de 

activiteitenbegeleider even te bellen. 

 

 

Even voorstellen, Activiteitenbegeleider van het biljarten op donderdag: 

 
Wie is Paul Drabbe?  Mijn opleiding is 

metaalbewerker. Na een driejarige opleiding in 

de ambachtsschool kon ik gaan werken bij een 

klein constructiebedrijf in Den Haag. Hier 

ontplooide ik me tot een ware Willy Wortel. Na 

bijna zes jaar kwam er een mooie advertentie 

op mijn pad waarin werd gevraagd om op 

kantoor te komen werken om registratief werk 

te verrichten bij de Haagsche Tramweg 

Maatschappij. Een dwingend vereiste was, dat 

er alleen kon worden gesolliciteerd wanneer je 

een of meerdere diploma's van de 

metaalbewerking kon laten zien. Mijn tweede 

taak werd om door mijn chef opgeleid te 

worden tot tramwielmaatmeetdeskundige.  

Op een gegeven moment komen we thuis van 

een visite en vinden we onze voordeur 

opgebroken door inbrekers. Twee dagen later 

deed ik hiervoor een uitvinding waar de politie 

al twintig jaar op zat te wachten. Zo simpel maar wel heel effectief om inbrekers voortaan 

definitief buiten de deur te houden. Zo werd dit de start voor halve dagen van mijn eigen 

bedrijf in inbraakbeveiliging.  

Bij de HTM stond ook een biljarttafel in de wachtruimte waar ik met een collega tussen de 

middag een aardig balletje konden raken. Na enige tijd vond ik het tijd worden voor een 

opleiding als biljartarbiter. Met een opleiding van dertien weken word ik als gediplomeerd 

districtsarbiter verplicht om 12 dagen per jaar deze functie uit te voeren in de regio 

Rotterdam maar ook bij de Nationale Kampioenschappen in Nieuwegein. Inmiddels hebben 

we vier kleinkinderen.  Werd in het begin van 2015 gevraagd door de toenmalige ANBO om 

een zelfstandige biljartclub op te richten om de te lange wachtlijsten hiermee weg te werken. 

Nog meer geïnteresseerd in wie ik ben? Lees dan mijn twee boeken die in 2010 en 2012 zijn 

uitgekomen en zich ook in de bieb in Hellevoetsluis bevinden. De titels zijn: van D tot Y. en 

Kooikerhond, informatie over puppies en de verzorging en nog meer. 

 
 
 



 

Dagje uit naar Westland op vrijdag 5 oktober: 
De vertrek- en aankomstplaats in Hellevoetsluis is bij de Vliedberg, 
Vliedbergstaat 608, dus niet bij het Hart van Hellevoet!!! 
Ontvangst vanaf 8.30 uur, geen koffie of thee!! De vertrektijd is 9.00 uur. 
 

 

 
Koersbal een gezellig balspel 
Koersbal kan weer een aantal nieuwe 

deelnemers gebruiken. 
Er wordt om de week op woensdagmiddag  
van 13.30 tot 16.00 uur in het gebouw van de 
Buurtkamer aan de Bremstraat 3 in 
Hellevoetsluis gespeeld. 
Koersbal is een gezellig en leuk balspel dat 
binnen op een mat wordt gespeeld. 
De bedoeling van het spel is, zoals bij “jeu de 

boules”, om de ballen zo dicht mogelijk bij de jack, het witte doelballetje, te rollen. 
Echter, omdat het zwaartepunt van de ballen niet in het midden zit, rolt de bal met 
een boog. Daardoor vraagt het behendigheid, maar dat is door iedereen aan te leren. 
Er is geen kracht voor nodig zodat iedereen gelijke kansen heeft. 
 
Dus, kom eens kijken of vraag inlichtingen bij: 
Fam. Berkelaar tel. 0181 771 735 of  mevr. De Groot tel.0181 320 237 
 
 

Volgeboekt 
Het reisje met de Museum Plus Bus op donderdag 18 oktober is 
volgeboekt.  
 
Nog even voor de deelnemers:   
Ontvangst in het Hart van Hellevoet vanaf 9.45 uur en vertrek uit 
Hellevoetsluis om 10.15 uur.  
Terug in Hellevoetsluis rond 16.30 uur.  
 

 

  Ook het etentje maandag 29 oktober in het De Ruyterhuis is 
volgeboekt.  
Nog even voor de deelnemers:  

Inloop vanaf  12.00 uur in het De Ruyterhuis, de lunch wordt    

 geserveerd vanaf 12.30 uur. Eind lunch rond 15.00 uur.  

  Adres Oostzanddijk 24, 3221 AL Hellevoetsluis. 

 

Voor zowel de museum Plusbus als het etentje kunt u voor vragen 
terecht bij ABO: Jan de Vries 0181 323681 of abo.devries@gmail.com 

 

 

mailto:abo.devries@gmail.com
https://www.abohellevoetsluis.nl/foto/koersbal/slides/DSC04908.JPG


 

 

ABO  organiseert op vrijdag 14 december een dagje uit naar de  
Orchideeën Hoeve in Luttelgeest die prachtig is omgetoverd in Kerstsfeer. 
Ontvangst in het Hart van Hellevoet vanaf 7.30 uur met koffie of thee. 
Vertrek uit Hellevoetsluis is om 8.00 uur. 
 
Programma ziet er als volgt uit:  
 
We bezoeken onder leiding van een gids 
de Orchideeën tuin, de Vlindertuin en de Regentuin 
 
Ook het Jungle theater, de rupsenkwekerij, de Lorituin, de Zwevende Bloementuin en 
het Makirijk kunnen bezocht worden. 
 
Lunch (inclusief) wordt geserveerd rond 12.00 uur. 
 
Om 14.00 uur maken we een rondvaart door het natuurgebied Weerribben, 
(als er geen ijs op het water ligt)  
Duur rondvaart is 2 uur, inclusief 2 x koffie of thee met cake 
De tocht gaat door Rietlanden, Hooilanden en Moerasbossen. 
 
Om 17.00 uur rijden we naar Biddinghuizen waar het 3 gangen diner, (inclusief) 
wordt geserveerd, soep, rundvleesschotel met verse groenten en mousse met 
slagroom. Terug in Hellevoetsluis rond 21.30 uur. 
 
Heeft u vervoer naar huis nodig, dan kunt u dat opgeven bij Jan de Vries. Kosten 
€3.00,- per persoon. 
 
Kosten  voor dit dagje uit: € 69,- per persoon. ABO donateurs € 66,- 
Dit is inclusief koffie/thee, lunch, diner en de bus met de gids. 
 
Opgeven bij Jan de Vries per e-mail aan abo.devries@gmail.com of telefonisch 0181 
323681. In de periode tussen 20 oktober en 30 oktober is Jan niet bereikbaar u kunt 
u bellen met 06 30126 133. 
 
Uw betaling kunt u overmaken t.n.v. ABO op NL89 INGB 0007 1337 38 met 
vermelding van: orchideeën.  
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Wandelen: 
Elke maandagochtend wordt er een uur gewandeld. 
Verzamelen bij Hart van Hellevoet vanaf 10.15 uur. 
Start 10.30 uur. Informatie? Bel Jozien Bolte 06 4633 7544 
 
            

Reisjes in november:    

In november worden er geen reisjes georganiseerd. 

 

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 12.00 – 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 

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 

Donderdagochtend 9.30 - 10.30 uur 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 
feestdagen en vakanties kan er afgeweken worden van dit schema. 

 

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