ABO-NIEUWS
Maart 2019
Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte
In het ABO-Nieuws van februari hebben wij uitgebreid de hulp bij het invullen van uw
belastingaangifte toegelicht. Voor de mensen die dit artikel gemist hebben: U kunt bellen met
Wilma van der Ster, tel. 0181 50 62 59 om een afspraak te maken. Dit kan op werkdagen
tussen 10.00 en 17.00 uur.
De invulservice is bestemd voor gehuwde en
samenwonende ouderen met een verzamelinkomen
maximaal van ca. € 50.000,-- en indien alleenstaand
maximaal ca. € 35.000,--.
Om samen met u de aangifte in te kunnen vullen hebben
wij wel een machtigingscode nodig. Heeft u een fiscaal
partner, dan voor beiden een machtigingscode. De code
kunt u telefonisch aanvragen 088 1236555. Houdt uw
Burgerservicenummer bij de hand. Of per computer als u
beschikt over een Digi-D. U kunt dan inloggen bij
https://machtigen.digid.nl/ en vervolgens kiest u voor machtiging aanvragen.
Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst dat u aangifte moet doen,
kan het zinvol zijn om toch aangifte te doen. Als u bepaalde aftrekposten heeft kan het zijn
dat u geld terug krijgt. Het betreft zaken als giften geschonken in 2018 of als u zorgkosten
heeft gehad, anders dan de premie aan de zorgverzekering of het eigen risico. Wel de
gemaakte kilometers voor doktersbezoek of het op medisch voorschrift volgen van een dieet.
Ook kunnen de invullers uw zorg- en/of huurtoeslag aanvragen of beoordelen. Dit is met
name van belang bij wijziging van de hoogte van uw inkomen of na overlijden van een van
de partners.

Wegens groot succes gaat ABO weer naar Amsterdam
In juni 2018 was er een uitje naar Amsterdam.
Een muziek-rondvaart met de MS Jordaan.
De deelnemers vroegen om herhaling en dat
is nu gelukt. Ook nog met een speciale prijs.
Op dinsdag 16 april vertrekt de bus om 9.30
uur naar Amsterdam. Na het inschepen start
de rondvaart over het IJ met muziek en een
uitgebreide lunch. We zijn 15.45 uur met de
bus weer terug in Hellevoetsluis.
Opgeven kan bij Jan de Vries 0181 323681 of email abo.devries@gmail.com
Kosten donateur € 33,-- en niet donateurs betalen € 35,--. U kunt dit bedrag
overmaken op de bankrekening van ABO NL 89 INGB 0007 1337 38
E-mail: abo.hellevoet@gmail.com Website: www.abohellevoetsluis.nl Tel: 06 30126133
Bankrekening: NL89 INGB 0007 1337 38 t.n.v. ABO
Secretariaat: p/a Largostraat 8, 3223PN Hellevoetsluis.

Restaurant Liaison
ABO organiseert op maandag 1 april weer een
etentje.
(Het is geen 1 aprilgrap!)
Dit maal in het restaurant van Albeda in
Hellevoetsluis, Restaurant Liaison
Fazantenlaan 1c, 3222 AM Hellevoetsluis
Ontvangst:
Aanvang diner:

17:00 uur
17:30 uur

Kosten 3-gangen diner: donateur 21,00 euro niet donateur 23,00 euro
Incl. 2 drankjes, fooi en een kopje koffie of thee
Mocht u een allergie of dieetwensen hebben, dan
horen wij het graag!
Opgeven bij Jan de Vries tel 0181-323681 of email
abo.devries@gmail.com
Betaling graag direct nadat u heeft gereserveerd op
bankrekening NL89 INGB 0007 1337 38.
Er is ruimte voor maximaal 35 personen.

Voor uw agenda:
Op 24 mei gaat het reisje van Jan de Vries naar Broek op Langedijk. Verdere
gegevens volgen in het ABO nieuws van april. Voor nu kunt u deze datum alvast in
uw agenda noteren.

Bloeiende bloemen op de Keukenhof
Voor dit reisje op donderdag 28 maart zijn nog een paar plaatsen beschikbaar.
Opgeven bij Jan de Vries 0181 323681 of email abo.devries@gmail.com
Kosten donateur 45,00 euro incl. rondvaart, entree Keukenhof en vervoer met luxe
touringcar, niet donateurs betalen 47,50 euro

Nieuwe activiteiten:
ABO heeft het plan opgevat om een nieuwe activiteit te ontwikkelen. Wij denken aan
themaochtenden, respectievelijk middagen waar wij, met behulp van deskundigen,
allerlei thema’s onder de aandacht willen brengen waar behoefte aan is.
Wij denken b.v. aan voorlichting door een notaris, iemand van de gemeente, een
uitvaartondernemer, iemand die bekend is met wandelvakanties,
EHBO bij ouderen, maar ook amusement met een speciaal thema. Mocht uzelf
thema’s aan de orde willen stellen, uw reacties en suggesties zijn van harte welkom.
U kunt ons bereiken op ons tel.nummer 06 30126133

Brusea: visserijmuseum en oudheidkamer
Na het succes van het 1e culturele uitstapje in januari gaat ABO weer op stap voor
een cultureel uitje, en wel op
Donderdag 25 april 2019
Ontvangst Hart van Hellevoet
Vertrek Hart van Hellevoet
Kosten donateur

12.30 uur (met koffie of thee)
13.00 uur
18,75 euro per persoon
(Geen korting met uw museumkaart !!)

Het doel is: Brusea, visserijmuseum en oudheidkamer in Bruinisse
Wie “Bruinisse” zegt, denkt
automatisch aan een heerlijk zilt
zeebanket: Mosselen!”. En om dát
natuurlijk, schoon en gezond product
draait het allemaal in een deel van
Brusea. Dit museum vindt u niet voor
niets in de Oudestraat, generaties lang
de woonplek van de mosselvissers op
steenworp afstand van “de koâje”, de aloude vissershaven van Bruinisse.
In 1985 ontstond in Bruinisse de behoefte aan een eigen visserij museum. Dat vond
toen onderdak in een voormalig schoolgebouw aan de Dreef. Vanaf 1998 werd de
voormalige ABN Bank betrokken in de Oudestraat. Daarbij kwam een naastgelegen
woning ter beschikking die kon worden ingericht als vroegere visserswoning,
het ‘Vissers ‘Uusje’. Samen vormen ze de unieke combinatie; “Brusea”
Het Visserijmuseum en het Vissers ‘Uusje’ zijn met zorg ingericht en herbergen een
unieke collectie. Een bezoek geeft u een prachtige inkijk op het harde vissersleven
van meer dan een eeuw gelden. Beleef het als een waar avontuur!
Programma:
• Ontvangst museum
• Samen gaan we bolussen bakken
• Rondleiding museum
• Kopje koffie of thee met uw eigen bolus
• Terug naar Hellevoetsluis

Opgeven bij Coby Peute per e-mail abo.peute@gmail.com of telefoon: 06
37376745. Het bedrag kunt u overmaken naar NL89 INGB 0007 1337 38 van ABO.
Dit uitje is kleinschalig, dus geen vervoer met een grote, maar met een kleine bus. Er
kan dus een beperkt aantal personen mee. Het museum is geschikt voor mensen
met een rollator. Wel graag vermelden als u een rollator mee wil nemen.

Maandag 20 mei 2019

Ook dit jaar is het gelukt om samen met SBO de Museum Plus Bus naar
Hellevoetsluis te halen. Deze dag is speciaal voor ouderen die niet zelfstandig naar
het museum kunnen. SBO en ABO zullen een selectie maken van de aanmeldingen.
De organisatie van de Museum Plus Bus heeft onderstaande voorwaarden voor
deelname:
1)
2)
3)
4)

Maximaal 45 personen (20 pers van ABO en 25 pers van SBO)
Maximaal 10 rollators en opvouwbare rolstoelen.
Maximaal 2 vaste rolstoelen.
Minimale leeftijd 70 jaar.

Het museum bezoek 2019 is naar Rijksmuseum Amsterdam.
Programma:
1) Vertrek Hart van Hellevoet
09.30 uur
2) Aankomst in Amsterdam
11. 00 uur
3) Koffie en lunch
11. 30 uur
(Kippensoep, Broodje Kwekkeboom kroket, koffie, thee, (karne-)melk
4) Wandelen naar het Rijksmuseum
12.30 uur
(korte wandeling maximaal 15 min)
5) Rondleiding
13.00 uur
6) Zelfstandig rondkijken
14.15 uur
7) Vertrek uit het Rijksmuseum
15.00 uur
8) Aankomst Hart van Hellevoet
17.00 uur
De bus is gratis. U betaalt alleen de lunch in restaurant (kosten 10,00 euro)
U kunt u opgeven bij Jan de Vries tel 0181-323681 of email abo.devries@gmail.com
Bij opgave gelieve uw leeftijd te vermelden.

