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ABO gaat (weer) naar Rotterdam!
Op donderdag 18 januari 2018 organiseert ABO een bijzondere bustocht naar
Rotterdam, de Rotterdam Discovery Tour. Terwijl u lekker achterover leunt, neemt de
gids u, onder het genot van levendige verhalen en typische Rotterdamse anekdotes,
mee langs de bekende- en minder bekende plekken in Rotterdam.
Na deze bus rondrit gaan wij lunchen bij het pannenkoekenhuis “De Nachtegaal” in
Kralingen. De lunch bestaat uit een kopje soep, een pannenkoek naturel, koffie of
thee en een ijsje toe.
Vanaf 10.00 uur verzamelen in het Hart van Hellevoet. Hier wordt u verwelkomd met
een kopje koffie of thee. We vertrekken stipt om 10.30 uur en verwachten rond
15.30 uur weer bij het Hart van Hellevoet terug te zijn.
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ABO gaat (weer) naar Rotterdam! (vervolg)
Programma.
10.30 uur

De bus vertrekt naar Rotterdam

11.15 uur

Aankomst in Rotterdam en sanitaire stop

11.30 uur

Start rondrit met gids

13.15 uur

Lunch in het pannenkoekenrestaurant

14.30 uur

Terugreis

De kosten bedragen: voor donateurs € 28,50, voor anderen € 29,50 per persoon.
U dient te reserveren bij Jan de Vries, tel. 0181-323681 / abo.devries@gmail.com
Nieuw is dat u, vanwege tijdige reservering, binnen een week dient te betalen op
banknr.NL89 INGB 0007 1337 38 t.n.v. ABO Hellevoetsluis. Na ontvangst van uw
aanmelding ontvangt u een bevestiging van de inschrijving. Teruggave van het
inschrijfbedrag is alleen mogelijk indien u bij verhindering een betalende vervanger
opgeeft die in uw plaats meegaat.
Internationale Dag van de Vrijwilliger.
Op 7 december jl. was het “Internationale Dag van de
Vrijwilliger”. Ter gelegenheid hiervan vond er ’s avonds
in de werkloods van het droogdok Jan Blanken in de
Vesting een bijeenkomst plaats. De inzet was om stil te
staan bij het werk van de vele vrijwilligers in
Hellevoetsluis. Zonder de inzet van deze grote groep
mensen is het onmogelijk alle verenigingen en instellingen in stand te houden en
zouden vele duizenden kinderen en volwassenen in de kou staan. ABO was een van
de vele organisaties die hiervoor was uitgenodigd. We stonden er met een
informatiestand, die werd bemand door de dames de Groot en van der Leije.
Natuurlijk ging deze bijeenkomst ook over het winnen en de uitreiking van de
Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2017
(Misschien herinnert u zich nog iets van dezelfde dag in 2016. De ABO was toen
genomineerd voor deze aanmoedigingsprijs. We behaalden toen een mooie tweede
plaats).
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